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3. Тема річної наукової роботи не планувалась. 
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Тези: 
 
1. Степанюк А.Ф. Застосування покарань потребує змін. Кримінально-

правове регулювання та забезпечення його ефективності: мат. Міжн. наук.-
практ. конф. (Харків, 18-19 жовт. 2018 р.). Харків, 2018. С.428-433. (0,3 д.а.) 

 
2. Степанюк А.Ф. Теоретичні та прикладні проблеми реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби. Актуальні проблеми захисту 
прав людини,яка перебуває в конфлікті із законом крізь призму правових 
реформ: Зб. матеріалів YІ міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовт. 2018 р.). 
К.: Ін-т кр.-вик. служби, ФОП Кандиба Т.П. – 2018. С. 221-223. (0,2 д.а.) 
 
 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. За власною ініціативою розроблені наступні пропозиції до 

законопроектів: 
 

– Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-
виконавчого кодексу України щодо удосконалення структури установ 
виконання покарань» (у співав з О.В. Гальцовою); 

 
– Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо отримання грошової винагороди 

засудженими під час здобуття ними освіти» (у співав з О.В. Гальцовою). 

 



8. Участь у конференціях та інших наукових заходах: 
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п/п 

Дата проведення, повна назва конференції, установа 
проведення, місто та країна 

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 18-19 жовтня 2018 р. . Міжн. наук.-практ. конф. «Кримінально-

правове регулювання та забезпечення його ефективності», 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
м. Харків 

Тези 

2. 25 жовтня 2018 р. VІ міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні 
проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті із 
законом крізь призму правових реформ», Ін-т кримінально-
виконавчої служби, м. Київ 

Тези 

Інші конференції, семінари, «кругли столи» 
3. 25 квітня 2018 р.,  «Круглий стіл» «Сучасні проблеми 

кримінально-виконавчого права»,  Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
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ПІБ Індекс Хірша (h) 
Степанюк Анатолій Хомич 4 
 

 
10. Член редколегії збірника «Питання боротьби зі злочинністю». 
 

11. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в  Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

 
13. Підготував: 
 

Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Ліховицького 

Я.О. «Кримінологічні засади запобігання злочинам, що вчиняються 

персоналом державної кримінально-виконавчої служби України» (захист 

жовтень 2018 р.). 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації  Дмитрішиної Т.І. 

«Призначення покарання неповнолітнім у сучасних умовах» (вересень  

2018 р.) 



Рецензію на монографію Пузирьова М.С. «Порівняльний аналіз 

виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та   

зарубіжних країнах» (12.01.18 р.) 

Рецензію на підручник Кримінально-виконавче право України (у 

двох томах): Підручник / за заг.ред. Є.Ю. Бараша.- К., 2018. – 676 с. 

 

13.1. Науковий керівник аспірантів НДІ ВПрЗ НАПрНУ –  

Волкова С.В. та Коряк О.О. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (протокол № 4 від «16» листопада 2018 р.) 
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